


 

คูมือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1.  ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ   

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การข้ึนทะเบียน 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☒ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)       
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 120  หนวยเวลา วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)   
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0  
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 

สวนของคูมือประชาชน 
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การรับ

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
  



 

11. ชองทางการใหบริการ  
1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066    

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี
 ☒ วันศุกร 
 ☒ วันเสาร ☒ วันอาทิตย 
 ☒ ไมเวนวันหยุดราชการ  
 ☒ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30     
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
  หมายเหต:ุ โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบรบิทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) 

1) หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแตละป
การศกึษา  

2) ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
3)  

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ช่ัวโมง 
วนั วนัทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

รับสมคัรและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร 

1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

2 
การพิจารณา
อนุญาต 

สอบ และ/หรือ จับฉลาก 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

3 
การพิจารณา
อนุญาต 

ประกาศผล 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

4 
การแจงผลการ
พิจารณา 

รายงานตัวนักเรียน 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

5 

การลงนาม
อนุญาต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบยีนนักเรยีน 1 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

ชวงเวลา
ระหวาง
ขั้นตอน 1-5 
เปนไปตาม
ประกาศ
โรงเรียน 



 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 120 หนวยเวลา  วัน 
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน       หนวยของเวลา  วัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สำเนาทะเบียนบาน กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ -ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 
และวันมอบตวั (1 ฉบับ) 
-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ -กรณมีีการเปลี่ยนชื่อ-
สกุล 
-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 
และวันมอบตวั (1 ฉบับ) 
-รับรองสำเนาถูกตอง 

3 สูติบัตร กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ -เฉพาะระดับกอนประถม
และประถมศึกษา 
-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ) 
และวันมอบตวั (1 ฉบับ) 
-รับรองสำเนาถูกตอง 

 
 
 
 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      
1 ใบสมัคร (หลักฐานใชในวัน

สมัคร) 
 1 Click here to enter 

text. 
ชุด -หลกัฐานใชในวัน

สมัคร 

2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
หรือ ใบรับรองผลการเรียน
(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 
-รับรองสำเนา
ถูกตอง 

3 ใบรับรองการเปนนักเรียน 
(หลักฐานใชในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 
-รับรองสำเนา
ถูกตอง 



 

ที ่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      
4 รูปถายปจจุบัน ขนาด  1 นิ้ว 

(หลักฐานใชในวันสมัคร)  
 2  ฉบับ  

5 ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ
ตัว) 

 1  ชุด -หลักฐานใชในวัน
มอบตัว 

6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(หลักฐานการมอบตัว) 

 1 1 ฉบับ -หลักฐานใชในวัน
มอบตัว 
-เฉพาะระดับมัธยม 
-รับรองสำเนา
ถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม Click here to enter text. 
รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคดิคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหตุ มีคาใชจายอ่ืนในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน 
 

ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตำบลแชะ 
อำเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา 30250 

     3) เว็บไซท petition.kbv.ac.th 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
                                                                   ผังขั้นตอน /กระบวนการรับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีที่เรียนใหไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาตามระยะเวลาทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ กำหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 

 

 

  

รับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัคร เวลา 1 วัน 

สอบ และ/หรือ จับฉลาก เวลา 1 วัน 

ประกาศผล 

(หลกัฐานใชในวันสมัคร) 

1.หลักฐานแสดงวุฒิ

การศึกษา หรือ ใบรับรอง

ผลการเรยีน 

2.ใบรับรองการเปน

นักเรียน 

3.รูปถายปจจุบัน ขนาด  

1 นิ้ว 

4.ใบมอบตัว 

5.หลักฐานแสดงวุฒิ

การศึกษา (หลักฐานการ

มอบตัว) 

 
รายงานตัวนักเรียน 

 
ใบสมัคร (หลักฐานใชในวัน

สมัคร) 

รายงานตัวนักเรียน 

เวลา 1 วัน 

เวลา 1 วัน 

เวลา 1 วัน 



 

คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ  

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รบัรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

พ.ศ. 2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ) - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ       หนวยเวลา       
 
9. ขอมูลสถิต ิ 
 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 
  



 

11. *ชองทางการใหบริการ  
2) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวทิยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 
หมายเลขโทรศัท 044-448066   

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี

 ☒ วันศุกร ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 

 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเที่ยง 
  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    
     เวลาปดรับคำขอ  16.30  
  หมายเหต:ุ ยกเวนวันหยุดราชการ / โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 

1.  ใหผูปกครองแจงความจำนงการยายเขาเรียน 
2.  โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคำขอจากเหตุผล ความตองการและความจำเปนของ

นักเรียนและผูปกครองที่สอดคลองกับ 
  2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน 

2.2 จำนวนนักเรียนตอหองเรียน 
  2.3 แผนการเรียน  
                          ฯลฯ 

3. ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อไดรับยายจาก
โรงเรียน 

4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 

  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ  
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ 
 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผูเรียน 

1 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

3 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทำหนังสือและ
เสนอผูอำนวยการ
โรงเรียนพิจารณา 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

4 การแจงผล
การพิจารณา 

ดำเนินการมอบตัว 1 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

ขั้นตอนนี้ไมนับ
เวลาตอเนือ่ง
จากขั้นตอนที่ 
1-3 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หนวยเวลา  วัน 
 
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย) 

 
  



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง

สำเนาถูกตอง 

2 

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผูปกครอง 
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง 

3 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง  1 ฉบับ 1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว) 
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง 

4 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง  2 ฉบับ 1) ของ
ผูปกครอง 
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 แบบคำรองขอยายเขา
เรียน          

 1  ฉบับ  

2 เอกสารหลักฐานแสดงผล
การเรยีน (ปพ.1) 

 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ หากยาย
ระหวางภาคเรียน 

 1  ฉบับ  

4 สมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน 

 1  ฉบับ ถาม ี

5 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบับ ถามี 
6 คำอธิบายรายวิชา

เพ่ิมเตมิ 
 1  ฉบับ กรณีมีการเทียบ

โอน 
7 ระเบียนสะสม  1  ฉบับ ถามี 



 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

8 เอกสารสงตัวจาก
โรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 
19/1 หรือ แบบ บค. 
20) 

 1  ฉบับ หากโรงเรยีนรับ
ยาย 

9 รูปถายปจจุบัน ขนาด  1 
นิ้ว 

 2  ฉบับ -หลักฐานใชในวัน
มอบตัว 

10 ใบมอบตัว  1  ชุด -หลักฐานใชในวัน
มอบตัว 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้) 
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหตุ มีคาใชจายอ่ืนในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน 

 
17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนน
เทศบาล ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

           หมายเหตุ   
 
  



 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
แบบ  บค.19 

คำรองขอยายนักเรียน 
               เขียนที…่…………(1)………………….. 

      วันที่…(2)……เดือน……(3)……….พ.ศ…(4)…. 

เรื่อง    ขอยายนักเรียน 

เรียน    ครูใหญ,  อาจารยใหญ,  ผูอำนวยการ.......………(5)…………….. 

  ดวยขาพเจา ……………………...…(6)…………...……. อยูบานเลขที ่……....(7)…..หมูที่ ……...(8)…… 

……………แขวง/ตำบล….......…(9)……….เขต/อำเภอ/ก่ิงอำเภอ….....…..(10)...........จังหวัด…….(11)………………...…  

มีความประสงคขอยายนักเรียนในปกครองของขาพเจาซึ่งปจจุบันเรียนอยูในสถานศึกษานี้  ไปเขาเรียนที่ 

…....……(12)………..... แขวง/ตำบล.....(13).....เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ….....(14)…………. 

จังหวัด…………….(15)…….. ดังน้ี    

1.  (ด.ช. , ด.ญ.) ……..…..................................……(16)………..................….......................………… 

เกิดวันที่.....(17)......เดือน...........(18)..............พ.ศ........(19)..........เลขประจำตัวประชาชน.....................................

นักเรียนชั้น ….......................…..(21)…....…...............…. 

2.  (ด.ช. , ด.ญ.) ……..…..................................................................................……..........………… 

เกิดวันที่.........เดือน...................................พ.ศ......................เลขประจำตัวประชาชน............................................

นักเรียนชั้น ……............................................................. 

  ทั้งนี้  เนื่องจาก………………................................................(22)…….................……………………….. 

และการยายไปเขาเรียนในโรงเรียนดังกลาว  นักเรียนจะพักอยูบานเลขที่…..…(23)..............…..หมูที…่.....(24)……

แขวง/ตำบล…………(25)…………… เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ………(26)…………… จังหวัด……….(27)...…… 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ)………….………(28)…………………… 

             (…….…….….(29)…….………..) 

                                                             ผูปกครอง 



 

คำอธิบายการกรอกแบบ  บค.19 

แบบ  บค.19  มีไวสำหรับผูปกครองใชเปนคำรองขอยายนักเรียนตอสถานศึกษา 

 ชอง  1  ชื่อสถานศึกษา 

 ชอง  2 - 4 วันเดือนปที่เขียนคำรอง 

 ชอง  5  ชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนจะยายออก 

 ชอง  6  ชื่อผูปกครองของนักเรียนที่ขอยาย 

 ชอง  7 - 11 ชื่อที่อยูของผูปกครอง 

 ชอง  12  ชื่อสถานศกึษาที่นักเรียนจะยายไปเขาเรียน 

 ชอง  13 - 15 ที่ตั้งของสถานศึกษาที่นักเรียนจะยายไปเขาเรียน 

 ชอง  16 - 21 ชื่อนักเรียนที่ขอยาย  วัน  เดือน  ปเกิด  เลขประจำตัวประชาชนและชั้นเรียนที ่ 

  กำลังเรียนอยู 

 ชอง  22  เหตุผลที่ขอยาย 

 ชอง  23-27  ที่อยูใหมของนักเรยีนหลังจากยายสถานศึกษาแลว 

 ชอง  28-29 ชื่อผูปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

                                                                   ผังขั้นตอน /กระบวนการขอยายเขานักเรียน 

  

ผูปกครองย่ืนคำรองขอยายเขานักเรียน 

ของนักเรียนตอโรงเรียน 
เวลา 1 ชั่วโมง 

ตรวจสอบคุณสมบตัิตามเอกสารของผูเรียน 

และเอกสารประกอบคำยาย 
เวลา 1 วัน 

จัดทำหนังสือและเสนอผูอำนวยการโรงเรียน

พิจารณา 
เวลา 1 ชั่วโมง 

เอกสารยืนยนัการรับยาย 

1.หลักฐานแสดงผลการเรียน 

2.แบบบันทึกสุขภาพ 

3.สมุดประจำตัวนักเรียน 

4.รายงานผลการเรียน 

5.คะแนนเก็บ 

6.เอกสารสงตัวจากโรงเรยีน

เดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ 

แบบ บค. 20) 

การแจงผลการพิจารณา ดำเนินการมอบตัว ประมาณ 1 วัน

การ 

 
1แบบคำรองขอยายเขาเรียน         



 

คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ  

 : สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ        

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☒ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)       
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ       หนวยเวลา       

 

9. ขอมูลสถิต ิ<<< โรงเรียนเปนคนกรอก 
 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน              2 ครั้ง 
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด          4 ครั้ง       
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด          0 ครั้ง  
 
 สวนของคูมือประชาชน 
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)  การยายออกนักเรียนของโรงเรียน

ในสังกัด สพฐ. 
11. *ชองทางการใหบริการ  

3) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศทั 044-448066 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี
 ☒ วันศุกร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 
 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 



 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตวัเลขเวลาเปด (กี่โมง) ถึง เวลาปด (กี่โมง) 

  หมายเหต:ุ ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข  ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถามี) 
1. ใหผูปกครองยื่นคำรองขอยายออกตอโรงเรียน  
2. โรงเรียนแจงผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือสงตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)  
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผดิชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ  
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

จัดทำเอกสาร 
หลักฐานประกอบการ
ยายออก 
1. หลักฐานแสดงผล
การเรยีน (ปพ.1)                                               
2. ใบรบัรองเวลาเรยีน 
และคะแนนเก็บ  
3.สมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียน (ถา
มี)                      
4.แบบบันทึกสุขภาพ    
(ถามี) 

2 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

3 

การลงนาม
อนุญาต 

จัดทำหนังสือ 
เอกสารเสนอ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนลงนาม 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

 
ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  



 

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หนวยของเวลา   
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) แสดงหลักฐานการ
เปนผูปกครองของ
นักเรียนท่ีมาทำเรื่องยาย 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 
แบบคำรองขอยายออก
ตอโรงเรียน   (พฐ.19)      

 1  ฉบับ  

2 
เอกสารยืนยันการรับ
ยายจากโรงเรียน
ปลายทาง  

 1       ฉบับ  

3 
เอกสาร หลักฐาน
แสดงผลการเรียน 
(ปพ.1)                                               

 1  ฉบับ  

4 
ใบรับรองเวลาเรียน 
และคะแนนเก็บ หาก
ยายระหวางภาคเรียน                           

 1  ฉบับ ถามี 

5 
สมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน  

 1  ฉบับ ถามี 

6 แบบบันทึกสุขภาพ    1  ฉบับ ถามี 
 

16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม  
รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคดิคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหตุ  

 
 



 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนน
เทศบาล ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 

 
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

        หมายเหตุ   
  



 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 

                                                                                                                แบบ พฐ. 

คำรองขอยายนักเรียน 
                  เขียนที่….(1)…………………………... 

วันที่…..(2)…เดือน…….(3)……..พ.ศ……..(4)…… 

เรื่อง  ขอยายนักเรียน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียน…………….(5)……………. 

  ดวยขาพเจา……….…..(6)………………..…….…อยูบานเลขที…่.(11)…..หมูที…่.(12)……แขวง/

ตำบล…..(9)……เขต/อำเภอ/ก่ิงอำเภอ…………..(10)……….จังหวัด……………(11)……………….……มีความประสงคขอ

ยายนักเรียนในปกครองของขาพเจา  ซึ่งปจจุบันเรียนอยูในโรงเรียนนี้  ไปเขาเรียนท่ี…………….(12)………………

แขวง/ตำบล………(13)…………….เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ……..(14)…………จังหวัด………………(15)………………….ดังนี ้

  1.(ด.ช./ด.ญ)………(16)……..เกิดวันที…่…….(17)……เดือน…..(18)…….พ.ศ….(19)……..เลข
ประจำตัวประชาชน…………………(20)………………….นักเรียนชั้น….(21)……………… 
  2.(ด.ช./ด.ญ)…………….…….เกิดวันที…่………….……เดือน…………….พ.ศ……..……..เลขประจำตัว
ประชาชน………………………………………….นักเรียนชั้น……………………… 
  ทั้งนี้  เนื่องจาก………………………………..(22)…………………………………………….และการยายไปเขา
เรียนในโรงเรียนดังกลาว  นักเรียนจะพักอยูบานเลขที.่..(23)...หมูที…่….(24)…………….……แขวง/ตำบล……
(25)………เขต/อำเภอ/ก่ิงอำเภอ………(26)……..จังหวัด…………….(27)…………. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

 
     ลงชื่อ……………..(28)…………………… 

           (…………….(29)………………….) 

            ผูปกครอง 

 

 

 

 

 



 

คำอธิบายการกรอกแบบ  พฐ.19 
 

  แบบ พฐ. 19   โรงเรียนที่นกัเรียนขอยายเขา ใหผูปกครองกรอกแบบฟอรม พฐ. 19 เพ่ือยืนยัน

วานักเรียนไดเขาสมัครและเรียนอยูที่โรงเรียนนี้จริง 

  ชอง 1  ชื่อโรงเรียน 

  ชอง 2-4 วันเดือนปที่เขียนคำรอง 

  ชอง 5  ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนจะยายออก 

  ชอง  6  ชื่อผูปกครองของนักเรียนที่ขอยาย 

  ชอง 7-11 ชื่อที่อยูของผูปกครอง 

  ชอง  12 ชื่อโรงเรียนที่นักเรียนจะยายไปเขาเรียน 

  ชอง  13-15 ท่ีตัง้ของโรงเรียนที่นักเรียนจะยายไปเขาเรียน 

  ชอง  16-21 ชื่อนักเรียนที่ขอยาย  วัน  เดือน  ปเกิด  เลขประจำตัวประชาชนและชั้นเรียนที่

กำลังเรียนอยู 

  ชอง  22 เหตุผลที่ขอยาย 

  ชอง  23-27 ท่ีอยูใหมของนักเรียนหลังจากยายโรงเรียนแลว 

  ชอง  28-29 ชื่อผูปกครอง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           ผังขั้นตอน /กระบวนการขอยายนักเรียน  
  

ผูปกคองย่ืนคำรองขอยายออกนักเรียนของ

นักเรียนตอโรงเรียน 
เวลา 5 นาที 

ตรวจสอบความถูกตองขอคำรอง 

และเอกสารประกอบคำยาย 
เวลา 30 นาที 

จัดทำหลักฐาน เอกสาร  

ประกอบการยายอก 
ประมาณ 2 วัน 

เอกสารยืนยันการรับยาย

จากโรงเรียน 

 

1.หลักฐานแสดงผลการเรียน 

2.แบบบันทึกสขุภาพ 

3.สมดุประจำตัวนักเรียน 

4.รายงานผลการเรยีน 

5.คะแนนเก็บ 

จัดทำหนังสือและเสนอผูอำนวยการโรงเรียน

พิจารณาลงนาม 
ประมาณ 1 วัน

การ 

 



 

 

คูมือสำหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง:ศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ   

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลัง

การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546 
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ      หนวยเวลาวัน 
9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 

 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอน

หรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคบั (ชั้นประถมศกึษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
  



 

11. *ชองทางการใหบริการ  
4) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี
 ☒ วันศุกร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 
 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตวัเลขเวลาเปด (กี่โมง) ถึง เวลาปด (กี่โมง) 

  หมายเหต:ุ โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) 

หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2546 
1.  ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน 

1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 
 1.1.1  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.1.2  ในกรณีที่เด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผาน

การประเมินความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

1.2  การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังนี ้
 1.2.1 เด็กเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงทีเ่ปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปน
อันตรายแกนักเรียนอ่ืนตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศลิป 
 1.2.2 เด็กเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบ
หาวัน      นับแตวันเปดภาคเรียนแรกของ ปการศกึษาตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
โรคศิลป 

1.2.3 เด็กที่มีความจำเปนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี 

  



 

2.  ระยะเวลาการผอนผัน 

2.1 กรณีเด็กเจ็บปวยดวยโรครายแรง  หรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรกัษาตัวตามขอ  1.2.1  
และ  1.2.2  ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได 

2.2 กรณีเด็กมีความจำเปนอ่ืน  ตามขอ  1.2.3  ผอนผันไดครั้งละหนึ่งปการศึกษาถามีความ
จำเปนตองผอนผันเกินกวาหนึ่งครั้ง  ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศกึษาเปนพิเศษให 

3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

(นาที ช่ัวโมง 
วนั วนัทำการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รบัผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

รับคำรอง/ตรวจสอบ
เอกสาร 

30 นาท ี สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

2 
การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา 2 วัน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

3 
การลงนาม
อนุญาต 

จัดทำหนังสือและเสนอ
ผูอำนวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม 

1 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา   วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่องนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หนวยของเวลาวัน 
 
  



 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมายเหตุ 

1 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันยื่น 
-รับรองสำเนา
ถูกตอง 

2 สูติบัตร กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันยื่น 
-รับรองสำเนา
ถูกตอง 

15.2)เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1 ใบยื่นคำขอ  
(แบบ บค.16) (ถามี) 
 

 1  ชุด -หลักฐานใชในวัน
ยื่น 
-รับรองสำเนา
ถูกตอง 

2 ใบรับรองแพทย (ถามี)  1       ฉบับ -หลักฐานใชในวันยื่น 
 

3 หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถามี) 

 1 2 ฉบับ -หลักฐานใชในวันยื่น 

-รับรองสำเนา
ถูกตอง 

16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม  
รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคดิคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหตุ  

17. *ชองทางการรองเรียน 
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนน
เทศบาล ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
   หมายเหตุ   



 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
แบบ  พฐ.18 

 
แบบคำรองขอผอนผนัเด็กเขาเรียน 

                       เขียนที…่…………(1)………………….. 

                          วันที่…(2)...เดือน……(3)……….พ.ศ…(4)…. 

เรื่อง    ขอผอนผันใหเด็กเขาเรียน 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียน...........………(5)…………….. 

สิ่งท่ีสงมาดวย    หลักฐานประกอบคำรองขอผอนผัน  จำนวน   1   ชุด 

 ดวยขาพเจา  (นาย, นาง, นางสาว)………….....….....…(6)…..…..…...................……อาย…ุ…(7).….ป      

สัญชาติ……..........(8)………..............อาชีพ……....………(9).…….…………….............มีความประสงคขอผอนผันให  

(ด.ช./ด.ญ.)……….......…(10)…………......……… เกิดวันที.่....(11).....เดือน............(12).............พ.ศ.....(13)............   

เลขประจำตัวประชาชน.........................(14).......................บุตรของนาย…………..……(15)…..…......……………………..

นาง……..…...…(16)……………………………..อยูบานเลขที่…(17….หมูที…่…..(18)…..แขวง/ตำบล….….…(19)…...……

เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ..................(20)...................จังหวัด..............(21)...........และอยูในความปกครองของ

ขาพเจา  เขาเรียน    (22)  กอน  (23) หลัง  อายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตาม  พ.ร.บ.การศึกษาภาค

บังคับ  พ.ศ. 2545  ดวยเหตุ....................................................(24)...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โดยจะสงเด็กเขาเรียนตั้งแตปการศกึษา……….............(25)…..........……เปนตนไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ)…………(26)………………… 

     (………………(27)………………..) 

ผูปกครอง 

 

 

 



 

คำอธิบายการกรอกแบบ พฐ.18 

 แบบ พฐ.18 มีไวสำหรับผู ปกครองยื ่นคำรองขอผอนผันเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑ

การศกึษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 ชอง 1  ชื่อสถานศึกษา 

 ชอง 2-4 วัน เดือน ปที่เขียนคำรอง 

 ชอง 5  ชื่อโรงเรียน 

 ชอง 6  ชื่อผูปกครอง 

 ชอง 7-9 อายุ สัญชาติ และอาชีพของผูยื่นคำรอง 

 ชอง 10  ชื่อนักเรียนที่ขอผอนผัน 

 ชอง 11-13 วัน เดือน ปเกิดของเด็กที่ขอผอนผัน 

 ชอง 14  เลขประจำตัวประชาชนของเด็กที่ขอผอนผัน 

 ชอง 15-16 ชื่อบิดา มารดา ของเด็กที่ขอผอนผัน 

 ชอง 17-21 ที่อยูของเด็กที่ขอผอนผัน 

 ชอง 22-23 กรณทีี่ขอผอนผัน (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 

 ชอง 24  สาเหตุที่ขอผอนผัน 

 ชอง 25  ปการศึกษาที่จะสงเด็กเขาเรียน 

 ชอง 26-27 ลายมือชื่อและชื่อของผูยื่นคำรอง 

หมายเหตุ หลักฐานประกอบการขอผอนผันเด็กเขาเรียน 

1. สำเนาในสูติบัตร 
2. สำเนาทะเบียนบาน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูยื่นคำรอง 
4. หลักฐานการผานการเตรียมความพรอม (กรณีขอเขาเรียนกอนอายตุามเกณฑการศึกษาภาค

บังคับ) 
5. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   

 
 
 
 
 
 



 

 

                                  ขั้นตอน กระบวนการขอผอนผนัการเขาเรียน 
  

ผูปกครองย่ืนคำรองขอผอนผนัการเขาเรียน 

ตอโรงเรียน 
เวลา 5 นาที 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 

ขอคำรองและเอกสารประกอบคำยาย 
เวลา 2 วัน 

เอกสารยืนยันการรับยาย

จากโรงเรียน 

1.สำเนาทะเบียนบาน 

2.สูติบัตร 

3.ใบรับรองแพทย (ถามี) 

4.ใบยื่นคำขอ (แบบ บค.16) (ถามี) 

5.หลักฐานการจบชัน้อนุบาล (ถามี) 

จัดทำหนังสือและเสนอผูอำนวยการโรงเรียน

พิจารณาลงนาม 
ประมาณ 1 วัน

การ 

  



 

คูมือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ   

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ   

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา  

 

9. ขอมูลสถิต ิ 
 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอลาออก  
11. ชองทางการใหบริการ  

5) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066    

  



 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี ☒ วัน
ศุกร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 
 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
  หมายเหต:ุ ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและพจิารณาอนุญาต (ถามี) 

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้  

           1. นักเรียนที่ลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปที่ 16   
           2. กรณยีังไมจบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ำกวา 16 ป ตองเปนการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การศกึษาเทานั้น 
 3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำ
การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ
คำรองและเอกสาร
ประกอบคำรอง 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรียนและ
จัดทำเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐาน
แสดงผลการเรียน 
(ปพ.1)                                 
2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนน
เก็บ      3.สมุด
รายงานประจำ ตัว

2 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 



 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำ
การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

นักเรียน (ถามี)                      
4.แบบบันทึก
สุขภาพ     (ถามี) 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

จัดทำหนังสือเสนอ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนพิจารณาลง
นาม 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

 
ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 

 
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่องนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน       หนวยของเวลา  วัน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชดุ) 

หมายเหตุ 

1 
บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย 
 1 ฉบับ รับรองสำเนา

ถูกตอง 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมชีองให
เลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก 
กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 ใบคำรองขอลาออก  1  ฉบับ  
2 รูปถาย 1 นิ้ว  2  ฉบับ  

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  
รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคดิคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 



 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหตุ  

17. *ชองทางการรองเรียน 
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

2) รองเรียนดวยตนเอง / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนนเทศบาล 
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
 หมายเหตุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. ผังขั้นตอน 
 

 

                                                                   ผังขั้นตอน /กระบวนการขอยายเขานักเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ         1. นักเรียนที่ลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคบัหรืออายุยางเขาปที่ 16   
             2. กรณียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ำกวา 16 ป ตองเปนการลาออกเพื่อเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาเทานั้น 

 

 

 

 

คำรองขอลาออก 

ของนักเรียนตอโรงเรียน 
เวลา 1 ชั่วโมง 

ตรวจสอบคุณสมบตัิของนกัเรยีนและจัดทำ

เอกสารหลกัฐานประกอบการลาออก 
เวลา 2 วัน 

จัดทำหนังสือและเสนอผูอำนวยการโรงเรียน

พิจารณา 
เวลา 1 ชั่วโมง 

1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.

1)                                               

2. ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนน

เก็บ       
3.สมุดรายงานประจำ ตัวนักเรียน 

(ถามี)                      4.แบบ

บันทึกสุขภาพ  (ถาม)ี 

การแจงผลการพิจารณา  

 
1แบบคำรองขอยายเขาเรียน         



 

คูมือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ  

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ   

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การศกึษาระดับต่ำกวาปริญญา 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป 
7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ) -  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 หนวยเวลา วัน 

 

9. ขอมูลสถิต ิ 
 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 
 สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  
6) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 
  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี
 ☒ วันศุกร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 
 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 



 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30    
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตวัเลขเวลาเปด (กี่โมง) ถึง เวลาปด (กี่โมง) 

  หมายเหต:ุ โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 
     หลักการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ 
หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผู
เทียบโอนผลการเรียน 
เปนสําคัญ 
     3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรท่ีอยูในระดับ
เดียวกัน 
     แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
     1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการ
เรียนรู  
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน 
     2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังนี้ 
             กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดข้ึนจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร 
                    ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศกึษารับผูขอเทียบโอนเป
นนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ภาคเรียน  ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหนด ใหอยูใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
 
 
             กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ 
สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ 
                    ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศกึษาท่ีรับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/
หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกําลังเรียน
และประสงคจะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 
        3. การกำหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบน 
พ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 
       4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียนตาม
หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
      5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
      6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตร



 

ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด 
      7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนทีเ่ขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตางประเทศ
เปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กําหนดไวแลว 
     8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว 
 
     9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผล
การเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่
เก่ียวของกับ 
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพ่ือการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข
อมูล 
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสาร
แสดงผล 
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 
    10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการ
เรียน 
ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน 
 
  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่
ประเภท
ขัน้ตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำ

การ เดือน ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของคำรอง
และเอกสารประกอบ
คำรอง 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 
 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรียน 

5 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

3 

การแจงผล
การพิจารณา 

จัดทำหนังสือแจงผล
การขอเทียบโอนผล
การเรยีนและเสนอ
ผูอำนวยการโรงเรยีน
ลงนาม 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 หนวยเวลา  วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่องนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หนวยของเวลา   
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ   
   
 
 
  



 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)   

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 
-รับรองสำเนาถูกตอง 

2 ประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) 

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 
-รับรองสำเนาถูกตอง 

3 คำอธิบายรายวิชา  1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนความรู 
-รับรองสำเนาถูกตอง 

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณหรือ
ความเชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ 

 1 1 ชุด -ใชกรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ 
-รับรองสำเนาถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  
รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคดิคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)   
หมายเหตุ  

17. ชองทางการรองเรียน 
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนน
เทศบาล ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
ชื่อเอกสาร  
อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลงิคใหคลิกเลือกชองนี้) 
(ในระบบมีใหคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19. หมายเหตุ 
 

                                                                  ผังขั้นตอน /กระบวนการขอเทียบโอนผลการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของคำรอง

และเอกสารประกอบคำรอง 
เวลา 1 วัน 

คณะกรรมการพิจารณาการขอเทียบโอนผลการเรียน เวลา 5 วัน 

จัดทำหนังสือแจงผลการขอเทียบโอนผลการเรียน 

เสนอผูอำนวยการโรงเรียนลงนาม 

1.ระเบียนแสดงผลการ

เรียน (ปพ.1)   

2.ประมวลรายวิชา 

(Course Syllabus) 

3.คำอธิบายรายวิชา 

4.เอกสาร/หลักฐานท่ี

แสดงถึงทักษะ/

ประสบการณหรือความ

เช่ียวชาญในวิชานั้นๆ 

 
ใบคำรองขอเทยีบโอน 

แจงผลการขอเทียบโอนผลการเรียน 

เวลา 1 โมง 

เวลา 1 วัน 



 

 

คูมือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1.  ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ 

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ   

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550   

2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่  สพฐ. 616/2552 เรื่อง  การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

4) คำสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

5) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

6) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51 

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา พ.ศ. 
2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547 

8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ขอ 61) 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
7. พืน้ท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) 
  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

  



 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา  

 

9. ขอมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 
สวนของคูมือประชาชน 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ชองทางการใหบริการ  
7) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 
  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี

 ☒ วันศุกร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 
 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  8.30    
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
  หมายเหต:ุ โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถาม)ี 
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศกึษา ซึ่งสถานศกึษาเคยออกเอกสาร

ฉบับจริงใหแลว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 

2. กรณีท่ีหลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน) จะตองดำเนินการแจงความ และนำใบแจงความมา
ยื่น 

3. กรณีท่ีหลักฐานชำรุดใหนำเอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน 
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 

 
 
 
 
 
 



 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำ
การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ 

1 ชั่วโมง สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

สืบคนและ
ตรวจสอบเอกสาร
ตามที่รองขอ 

2 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

3 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทำใบแทน
เอกสารทางการ
ศึกษา/แจงผลการ
สืบคน และเสนอ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนลงนาม 

1 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

กรณีไมพบ
หลักฐานจะแจง
ผลการสืบคน 

 
ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา  วัน 
 
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่องนี้ดวย) 

ระยะเวลารวมหลังลดขัน้ตอน  หนวยของเวลา   
 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชดุ) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1  ฉบับ 1) กรณผูีที่จบ
ไปแลว 
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง 



 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผดิชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1 ใบแจงความ  1  ฉบับ กรณีเอกสารสูญ
หาย 

2 แบบคำรอง  1  ฉบับ  
3 รูปถายหนาตรง 

ขนาด 1 นิ้ว  
 2  ฉบับ สวมเชิ้ตขาว ไม

สวมแวน/หมวก 
ถายไวไมเกิน 6 
เดือน 

4 เอกสารฉบับเดิมที่
ชำรุด  

 1  ฉบับ กรณีขอแทนใบ
ชำรุด 

 
16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม 
รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคดิคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  20  บาท 
หมายเหตุ กรณีเกิน 10 ป คาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนน
เทศบาล ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 



 

 
 
 
 



 

  
19. หมายเหตุ    

      

                                                         ผงัขั้นตอน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของคำขอ

และเอกสารประกอบคำขอ 
เวลา 1 ชั่วโมง 

สืบคนและตรวจสอบเอกสารตามที่รองขอ 

เวลา ๒ วัน 

จัดทำใบแทนเอกสารทางการศึกษา/แจงผล

การสืบคน และเสนอผูอำนวยการโรงเรียนลง

นาม  

1. บัตรประจำตัว

ประชาชน 

2.ใบแจงความ 

3. แบบคำรอง 

4.รูปถายหนาตรง ขนาด 

1 นิ้ว  

5.เอกสารฉบับเดิมที่ชำรุด 

ใบคำรอง 

รับ/จัดสงเอกสารแทน 

เวลา 1 โมง 

เวลา 1 วัน 



 

คูมือสำหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1.  ชื่อกระบวนงาน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษาธิการ  (ในระบบจะมีใหตัวเลือก: เลือกกระทรวงของทาน) 

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนครบุรีวิทยา 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใช

อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
7. พื้นท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ  หนวยเวลา  

 

9. ขอมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  0 
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0 
 
 สวนของคูมือประชาชน 
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอใชอาคารสถานที่ของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
11. *ชองทางการใหบริการ  

8) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการ โรงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 
  



 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบด ี
 ☒ วันศุกร 
 ☐ วันเสาร ☐ วันอาทิตย 
 ☐ ไมเวนวันหยุดราชการ  
 ☐ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดรับคำขอ เวลาเปดรับคำขอ  08.30     
     เวลาปดรับคำขอ  16.30 
     (ในระบบจะใหเลือกเปนตวัเลขเวลาเปด (กี่โมง) ถึง เวลาปด (กี่โมง) 

  หมายเหต:ุ โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน 
 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถามี) 

การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
1. ไมใชอาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย 
2. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน 
3. ไมใชอาคารสถานที่เพ่ือจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน 

รำคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
4. ไมใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกันใน

อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
5. ไมใชอาคารสถานที่เพ่ือการอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคำขออาคารสถานท่ี 
6. โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและ 

ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบรักษา
สถานที่นั้น 

7. การใชอาคารสถานที่เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอ การ
เรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 

  



 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วนัทำ
การ เดือน 

ป) 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก 

กรม/กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ 

15 นาท ี สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

เจาหนาที่ตรวจสอบ
คำขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐาน
และแจงใหผูยื่นคำขอ
ทราบทันทีกรณทีี่เห็น
วาคำขอไมถกูตอง
หรือขาดเอกสารหรอื
หลักฐานใด 

2 

การพิจารณา
อนุญาต 

พิจารณาและจัดทำ
หนังสือแจงผลการ
พิจารณาเสนอ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนลงนาม 

2 วนั สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนครบรุีวทิยา 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หนวยเวลา  วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
☐ ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หนวยของเวลา   

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง 
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชดุ) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง  1 1 ฉบับ เอกสาร 
ตองเหลืออายุเกิน 
3 เดือน ณ วันยื่น
คำขอ 

2 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

  -ไมมี- 
 
16. คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม  



 

รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคดิคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหตุ คาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน 

 
17. *ชองทางการรองเรียน 

1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่รงเรียนครบุรีวิทยา เลขที่ 977  หมู 4 ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250 หมายเลขโทรศัท 044-448066 

2) รองเรียนดวยตนเอง / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถนนเทศบาล 
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 

3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
 

 
 



 

 

19. หมายเหตุ 
 

                                             ผังขั้นตอน การขอใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียนสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของคำขอ

และเอกสารประกอบคำขอ 
เวลา 1 ชั่วโมง 

พิจารณาและจดัทำหนังสือแจงผลการ

พิจารณาเสนอผูอำนวยการโรงเรียนลงนาม 
เวลา ๒ วัน 

ตรวจสอบหลังการใชงาน   

1. บัตรประจำตัว

ประชาชน 

๒.สำเนาทะเบียนบาน 

๓.หนังสือขอใชสถานที่ 

 
ใบคำรอง 

เวลา 1 ชัว่โมง 

ชำระคาใชบริการ /ออกใบเสร็จ 
เวลา 30 นาที 




